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1. Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na
środowisko zmiany nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brańszczyk w miejscowości Białebłoto-Kobyla, sporządzonego
zgodnie z Uchwałą Nr XIII.67.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk w miejscowości
Białebłoto-Kobyla.
Podstawę prawną niniejszej prognozy stanowią:
1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j. ze zm.);
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 t.j. ze zm.);
3) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j. ze zm.).
Prezentowane opracowanie, w myśl art. 46 oraz art. 51 ustawy z dnia
03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
stanowi integralną część procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie
jest zgodny ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
przedstawionym piśmie z dnia 9 października 2015 r., znak pisma WOOŚI.411.354.2015.ARM oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wyszkowie przedstawionym w piśmie z dnia 10 października 2015 r.,
znak pisma PPIS-ZNS-712/40/2015.
Zakres treści prognozy oddziaływania na środowisko ujęty został w art. 51 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j. ze zm.).
Podstawę formalną opracowania zmiany studium i niniejszej prognozy stanowi
Umowa NR RB.I.P.272.14.2015 zawarta w dniu 20.08.2015 roku pomiędzy Gminą
Brańszczyk, a EMSystem Miłosz Banasiewicz.
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2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego
dokumentu oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu
Za istotne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym, mające znaczenie w skali sporządzanego opracowania, uznano:
− działania na rzecz zapewnienia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju,
przystosowania do zmian klimatu, ochrony różnorodności biologicznej zgodnie
z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;
− ochronę powierzchni ziemi, racjonalne gospodarowanie i zachowanie wartości
przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych tj.: ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j. ze
zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz.
627 t.j. ze zm.), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.
U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1190);
− utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych
tj.: ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 909 t.j ze zm.);
− ochronę wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej
gospodarki wodno-ściekowej określonej w przepisach szczegółowych tj.: ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 t.j. ze zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 t.j. ze zm.), ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
tj. ze zm.);
− ochronę powietrza zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j. ze zm.);
− prawidłową gospodarkę odpadami określona w przepisach szczegółowych tj.:
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), plany gospodarki odpadami oraz regulaminy
gminne;
− utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
określonych w przepisach szczegółowych, tj.: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j. ze zm.) oraz
odpowiednie rozporządzenia do niej;
− ochronę ptaków i ich siedlisk zgodnie z celami zawartymi w planie zadań
ochronnych Natura 2000 dla obszaru „Puszcza Biała” PLB140007 oraz ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
t.j. ze zm.) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 t.j. ze zm.).
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Dzięki odpowiednim rozwiązaniom planistycznym na obszarze zmiany studium
i w jego otoczeniu możliwy jest rozwój gospodarczy z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju. Podejście takie jest zgodne z założeniami europejskiej
polityki ekologicznej.
3. Informacje o powiązaniach z innymi dokumentami, głównych celach
projektowanego dokumentu oraz jego zawartości
3.1. Powiązania z innymi dokumentami
Do najważniejszych dokumentów, z którymi powiązana jest prognoza
oddziaływania na środowisko zaliczono:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 2011,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020,
Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011–2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku,
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017
z uwzględnieniem lat 2018 – 2023
Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego,
Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013–2016
z perspektywą do 2020 roku,
Strategię Rozwoju Gminy Brańszczyk na lata 2015–2020,
Program ochrony środowiska dla gminy Brańszczyk na lata 2009–2016,
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brańszczyk 2015,
Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzania projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Brańszczyk w miejscowości Białebłoto-Kobyla, EXPANSE, Łódź 2015,
Prognozę oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk, Biuro Rozwoju w Łodzi,
Łódź 2002.

3.2. Główne cele zmiany studium
Na działce nr 291 w miejscowości Białebłoto-Kobyla w gminie Brańszczyk
obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brańszczyk przyjętego przez Radę Gminy Brańszczyk Uchwałą
Nr XX/87/2008 z dnia 22 lutego 2008 roku. Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami teren
objęty opracowaniem przeznaczony jest pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
co ogranicza zagospodarowanie nieruchomości pod inne cele niż prowadzenie
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działalności rolniczej.
Zmiana studium ma na celu umożliwienie rozszerzenia prowadzonej na sąsiedniej
działce działalności gospodarczej związanej z działalnością piekarni.
Celem prognozy sporządzonej do niniejszej zmiany studium jest identyfikacja
prawdopodobnych oddziaływań na środowisko ustaleń zmiany studium, określenie
rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących negatywne
oddziaływania na środowisko oraz w miarę potrzeb przedstawienie rozwiązań
alternatywnych.
3.3. Zawartość projektowanego dokumentu
Granice obszaru objętego zmianą studium zostały wyznaczone przez Radę Gminy
Brańszczyk w Uchwale Nr XIII.67.2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk w miejscowości BiałebłotoKobyla.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w północnej części gminy Brańszczyk
w miejscowości Białebłoto-Kobyla. Obejmuje powierzchnię ok. 0,97 ha. Gmina
Brańszczyk to gmina wiejska położona w województwie mazowieckim, w powiecie
wyszkowskim. Graniczy z gminami Brok, Długosiodło, Łochów, Ostrów Mazowiecka,
Rząśnik, Sadowne, Wyszków.
Działka nr 291 sąsiaduje od południa z terenem istniejącej piekarni, a od
pozostałych stron z obszarami rolniczymi. W bliskiej odległości od przedmiotowej
działki zlokalizowane są również zabudowania o charakterze zabudowy wiejskiej
mieszkaniowej i działalności nierolniczej. Na wschód zlokalizowane jest ujęcie wody.
Północno-zachodnią granicę działki wyznacza rów melioracyjny, natomiast wschodnią
działka ewidencyjna, która jest drogą nieutwardzoną (ryc.1 i 2).
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Ryc. 1. Działka nr 291 objęta zmianą Studium (fot. M. Banasiewicz)

działka objęta zmianą Studium

Ryc. 2. Lokalizacja obszaru objętego zmiana studium

Prognoza opracowywana była równocześnie z projektem zmiany studium, co
umożliwiło prowadzenie na bieżąco weryfikacji i dokonywania zmian ustaleń
9

projektowanego dokumentu, w celu wyeliminowania niekorzystnych oddziaływań na
zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze.
Na obszarze zmiany studium wprowadzono następujące wydzielenie kierunków
zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
- główny kierunek – rozwój zabudowy usługowej związanej
z piekarnictwem;
- kierunki uzupełniające – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, zieleń urządzona.
Zmiana nr 1 studium wynika z wniosku właściciela nieruchomości. Zakres zmiany
stanowi poszerzenie istniejącej już działalności gospodarczej, która jest akceptowana
przez społeczeństwo.
4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
Prognozę sporządzono na podstawie rozpoznania terenowych uwarunkowań
środowiskowych i walorów krajobrazowych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń
i uciążliwości, analizy dostępnych opracowań planistycznych i dokumentacyjnych na
poziomie gminy, powiatu, województwa i kraju. Wykorzystano materiały udostępnione
przez Gminę Brańszczyk, instytucje naukowe i odpowiednie organy państwowe.
Uwzględniono zapisy i cele zawarte w najważniejszych dokumentach o znaczeniu
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Przy dokonaniu oceny oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu
zastosowano metodę opisową, niezbędną do sprecyzowania wyników identyfikacji
i oceny oddziaływania. Sama ocena wpływu ustaleń projektowanego dokumentu na
środowisko przyrodnicze, oparta została na metodzie macierzy, gdzie zestawiono
poszczególne komponenty środowiska z rodzajem oddziaływania.
Informacje zawarte w prognozie są opracowane stosownie do stanu współczesnej
wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości zmiany
studium oraz etapu przyjęcia dokumentu w procesie opracowania projektów dokumentów
powiązanych ze studium.
5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowień
projektowanego
dokumentu
oraz
częstotliwość
jej
przeprowadzania
Analiza skutków zapisów projektu zmiany nr 1 studium zawartych w niniejszym
opracowaniu będzie odbywała się w ramach monitoringu prowadzonego przez Radę
Gminy Brańszczyk oraz w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
przeprowadzanego przez WIOŚ. Wyniki będą prezentowane w corocznych raportach
publikowanych w formie ogólnodostępnych publikacji. Systematyczny monitoring
głównych elementów środowiska przyrodniczego tj. powietrza, gleb, wód
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powierzchniowych i podziemnych pozwoli ocenić tendencje zmian środowiska oraz
kierunki jego ochrony.
6. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko
Realizacja ustaleń zmiany nr 1 studium nie będzie skutkowała powstawaniem
transgranicznych oddziaływań w rozumieniu art. 104 ustawa z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 t.j. ze zm.), ponieważ przedmiotowy obszar nie jest położony na terenie
przygranicznym, ani nie przewiduje się inwestycji o znaczeniu transgranicznym.
7. Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
7.1. Geomorfologia i geologia
Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego przedmiotowy teren
znajduje się w obrębie jednostki Międzyrzecze Łomżyńskie (318.67), które sanowi część
Niziny Północnomazowieckiej. Mezoregion ten położony jest w widłach dolin Narwi
i Bugu i zajmuje obszar wysoczyzny morenowej, wzniesionej 100–120 m n.p.m. Teren
opracowania znajduje się na wysokości ok. 107 m n.p.m. i klasyfikowany jest pod
względem geomorfologicznym jako niżej położona część brzeżna wysoczyzny
(wg S. Zb. Różyckiego, 1969).
Budowa geologiczna obszaru została ukształtowana przez procesy glacjalne.
Zbudowany jest on z czwartorzędowych (holoceńskich) piasków humusowych, piasków
i namułów den dolinnych oraz zagłębień okresowo przepływowych powstałych w rejonie
występowania
czwartorzędowych
(plejstoceńskich)
piasków
i
żwirów
wodnolodowcowych pochodzących z działalności akumulacyjnej zlodowaceń
środkowopolskich (stadiału mazowiecko-podlaskiego).
7.2. Surowce mineralne
Obszar
opracowania
znajduje
się
poza
rejonem
występowania
udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Na wschód od przedmiotowej działki
zlokalizowane są otwory wiertnicze PIG.
7.3. Gleby i użytkowanie gruntów
Na terenie objętym zmianą studium występują łąki klasy V. Klasa ta zaliczana jest
do gruntów ubogich w próchnicę oraz substancje organiczne, dlatego też obszar ten jest
predysponowany do innej działalności niż uprawa rolnicza.
Aktualnie, zgodnie z informacją z rejestru gruntów 39% powierzchni działki
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zajmują grunty orne a 61% pastwiska trwałe.
7.4. Wody powierzchniowe i podziemne
Obszar opracowania znajduje się w zlewni Bugu. Wzdłuż jego zachodniej granicy
przepływa ciek (rów melioracyjny o oznaczeniu R-S-25). Rów ten figuruje
w prowadzonej przez Inspektorat WZMiUW w Wyszkowie ewidencji wód, urządzeń
melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów. Ciek został wykonany w latach
sześćdziesiątych XX wieku. Zasila on zbiorniki w pobliżu Knurowca i płynie dalej na
południe do Bugu (ujście w rejonie Brańszczyka).
Obszar zmiany nr 1 studium położony jest w granicach 54 Jednostki Wód
Podziemnych. Na obszarze całej jednostki występuje jeden bądź dwa a lokalnie nawet
trzy poziomy wodonośne czwartorzędowe. Ponadto wykształcone są poziomy wodonośne
o występowaniu lokalnym: mioceński, oligoceński i kredowy. Wszystkie wymienione
poziomy nie są ze sobą w bezpośredniej więzi hydraulicznej. W obrębie jednostki
znajduje się 6 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Teren opracowania znajduje się
w zasięgu występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 221 (Dolina
Kopalna Wyszków) i 215A (część centralna Subniecki Warszawskiej):
− zbiornik GZWP nr 221 – „Dolina Kopalna Wyszków” – zbiornik porowy,
warstwa wodonośna znajduje się w utworach triasowych, zaś średnia
głębokość ujęć to ok. 180 m, łączna powierzchnia zasobu wynosi 590 km2,
zbiornik ten w naturalny sposób zabezpieczony jest przed wpływami
z powierzchni ziemi w związku z tym nie został objęty strefą ochrony,
− zbiornik GZWP nr 215A – „Subniecka Warszawska – część centralna”
zbiornik porowy, warstwa wodonośna w utworach czwartorzędowych zaś
średnia głębokość ujęć to ok. 100 m, zbiornik został objęty strefą wysokiej
ochrony (OWO); teren opracowania znajduje się w strefie OWO.
Na obszarze objętym zmianą znajdują się trzy poziomy wodonośne
czwartorzędowe oraz jeden trzeciorzędowy (piętro nieużytkowane). W sąsiedztwie
działki 291 ujmowane są wody z drugiego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
Piętro to znajduje się na głębokości od 27 do 41 m. Ujęcie zaopatruje w wodę
miejscowości Nowa Wieś, Białebłoto-Stara Wieś, Białebłoto-Kobyla, Białebłoto-Kurza,
Budykierz, Knurowiec.
Jakość wód
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 t.j. ze zm.). Badania prowadzone przez
WIOŚ Warszawa, mają na celu przede wszystkim dostarczenie wiedzy o stanie
ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek w województwie,
niezbędnej do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed
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eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Oceny wód dokonano zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz norm jakości
dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482).
Obszar opracowania znajduje się w znacznym oddaleniu od dużych rzek.
Z dostępnych informacji wynika, że wody prowadzone przez rów melioracyjny wzdłuż
północno-zachodniej granicy działki nie były przebadane pod kątem jakości wód.
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji
o stanie chemicznym wód, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby
zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań
ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez
Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). Monitoring taki został przeprowadzony
w 2014 roku w ramach PMŚ. Badaniami objęto wody podziemne w 21 punktach
województwa mazowieckiego, należących do krajowej sieci. Badano wody w punktach
zlokalizowanych w granicach 9 jednolitych części wód podziemnych (JCWPd)
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu. Ocenie poddano wody podziemne z JCWPd
nr 54, w granicach której zlokalizowany jest obszar opracowania. Punkt poboru próby
znajdował się w Pętkowie Wielkim w powiecie ostrowskim. Badania objęły oznaczenie
43 normowanych wskaźników fizykochemicznych. Wody zaklasyfikowano do III klasy
(wody zadowalającej jakości). Ponadto dokonano analizy zawartości 55 substancji
organicznych. Według tego kryterium wody zaliczono do klasy I (wody bardzo dobrej
jakości).
Na obszarze gminy WIOŚ regularnie prowadzi monitoring jakości wód
podziemnych w otworze obserwacyjno-pomiarowym nr 1020 w ujęciu czwartorzędowym
w Brańszczyku. Ostatni pobór prób miał miejsce w roku 2012. Jakość wód od kilku lat
zaliczana jest do III klasy (tab. 1)
Tab. 1. Ocena jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym nr 1020 Brańszczyk (dane WIOŚ
Warszawa 2013)

Nr otworu

Miejscowość

Stratygrafia

Charakter
punktu

Głębokość do
stropu
warstwy

JCWPd

Klasa wód w roku
2007 2010 2012

1020

Brańszczyk

Q

N

55,3

54

III

III

III

Zagrożenie powodziowe
Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka nie zostały
opracowane mapy ryzyka powodziowego ani mapy zagrożenia powodziowego.
Z dostępnych informacji wynika, że działka 291 zlokalizowana jest poza obszarem
13

zagrożonym podtopieniem ze strony Bugu i Narwi.
7.5. Klimat
Obszar gminy Brańszczyk należy do regionu klimatycznego Krainy Wielkich
Dolin – dzielnicy podlaskiej. Charakteryzuje się kontynentalizacją klimatu, dużymi
amplitudami średnich rocznych temperatur oraz niewielką ilością opadów. Średnia
temperatura roku wynosi 7,1 – 7,2 °C, średnie ciśnienie atmosferyczne 1015,5 hPa,
a średnie opady roczne ok. 550 mm (w okresie wegetacyjnym przypada średnio 64%
rocznych opadów). Okres wegetacyjny dla obszaru gminy wynosi średnio 200 -210 dni.
Pokrywa śnieżna zalega przez ok. 80 – 87 dni. Średnia wilgotność dla gminy utrzymuje
się na poziomie 80% przy czym w dolinach jest znacznie wyższa niż na obszarach
wyniesionych. Na terenie opracowania występuje tendencja do tworzenia się mgieł lokalnych.
Średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 40.
Informacje klimatyczne za 2014 rok podaje WIOŚ Warszawa. Średnia
temperatura w 2014 roku na obszarze opracowania wyniosła 8,5–9 °C, średnia prędkość
wiatru 3,8 m/s, średnie opady atmosferyczne 600–650 mm, a średnia wilgotność
powietrza 76–77% (ryc. 2).
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a)

Obszar opracowania

c)

Obszar opracowania

d)

Obszar opracowania

Obszar opracowania

Ryc. 3. Uśrednione dane meteorologiczne w województwie mazowieckim za rok 2014 a) średnia prędkość wiatru [m/s]; b) rozkład średniej rocznej wartości
temperatury powietrza [°C]; c) rozkład rocznej sumy opadów atmosferycznych [mm]; d) przestrzenny rozkład średniej rocznej wartości wilgotności względnej
powietrza [%] (WIOŚ Warszawa 2015)
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Jakość powietrza
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości,
w szczególności poprzez dążenie do utrzymania stężenia substancji w powietrzu poniżej
dopuszczalnych dla nich norm.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oceny
stanu powietrza dokonywane są w ramach państwowego monitoringu środowisk.
W województwie mazowieckim funkcjonuje System Oceny Jakości Powietrza, który jest
na bieżąco modernizowany do potrzeb wynikających z procesu dostosowawczego do
wymagań UE, zmieniającego się prawa polskiego i oczekiwań związanych
z zarządzaniem jakością powietrza. Ponadto WIOŚ przedstawia stan jakości powietrza
w corocznych raportach.
Zgodnie z informacjami podawanymi przez WIOŚ na obszarze Mazowsza
głównymi lokalnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są indywidualne systemy
grzewcze opalane węglem oraz transport. Przemysł stanowi nieco mniejsze zagrożenie.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2014 roku województwo
mazowieckie zajmowało trzecie miejsce w kraju pod względem emisji substancji
gazowych oraz pyłowych z zakładów „szczególnie uciążliwych”.
W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
wykonywał pomiary dwudziestu jeden substancji, wymaganych prawem unijnym, oraz
pięciu dodatkowych substancji. Oceny dokonano w strefach, w tym w aglomeracjach. Na
terenie województwa mazowieckiego wydzielono 4 strefy, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w których dokonuje
się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Obszar opracowania zaliczono do
strefy mazowieckiej PL1404. Wyniki mierzonych parametrów w strefie mazowieckiej
pod kątem ochrony zdrowia przedstawia tabela 1. a pod kątem ochrony roślin tabela 2.
Tabela 1. Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie
rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia (WIOŚ
Warszawa 2015)

Nazwa strefy
strefa
mazowiecka
1)
2)
3)

Kod
strefy
PL1404

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru
całej strefy
SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,51) PM2,52) Pb As Cd Ni B(a)P O32) O33)

A

A

A

A

C

C

wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji,
wg poziomu docelowego,
wg poziomu celu długoterminowego,
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C2

A A A A

C

A

D2

Tabela 2. Wynikowe klasy strefy mazowieckiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie
rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin (WIOŚ
Warszawa 2015)

Lp.

1

Nazwa strefy

strefa mazowiecka

Kod strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych
zanieczyszczeń w strefie
SO2
NOx
O3 (AOT40)

Pl1404

poziom
docelowy
A

A

A

poziom celu
długoterminowego
D2

Gdzie:
− klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń nie przekraczały odpowiednio poziomów
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych;
− klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz
nie przekraczały poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines
tolerancji;
− klasa C – jeżeli stężenie zanieczyszczeń przekraczały poziomy dopuszczalne lub
docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest
określony;
− klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu nie przekraczały poziomy celu
długoterminowego;
− klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu przekraczały poziom celu długoterminowego.

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest poza terenami przemysłowymi, niemniej
jednak możliwe jest okresowy napływ zanieczyszczeń z zakładów znajdujących się poza
granicami miejscowości Białebłoto-Kobyla. Źródłami zanieczyszczeń powietrza
w rejonie przedmiotowej działki mogą być indywidualne systemy grzewcze opalane
węglem oraz lokalny transport.
Gmina realizuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty w 2015 r., który
zakłada rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej
oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede wszystkim
w formie rozproszonych – konsumenckich źródeł energii, montowanych na obiektach
prywatnych).
7.6. Roślinność
Obszar opracowania znajduje się na pograniczu dwój jednostek geobotanicznych.
Według regionalizacji Matuszkiewicza obszar zlokalizowany jest w krainie
Północnomazowieckiej-Kurpiowskiej, podkrainie Kurpiowskiej, okręgu Puszczy Białej
i w podokręgach Pniewskim i Brockim.
Roślinność potencjalna (wg Matuszkiewicza) analizowanego obszaru i jego
bezpośredniego sąsiedztwa powinna być związana z siedliskami:
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− Pino-Quercetum, kontynentalny bór mieszany sosnowo-dębowy,
− Fraxino-Alnetum, niżowy łęg jesionowo-olszowy.
Roślinność rzeczywistą obszaru tworzą głównie zbiorowiska trawiaste (ryc. 4 i 5).
Na obrzeżach działki występują typowe rośliny dla tego typu terenów m.in. cykoria
podróżnik (Cichorium intybus L.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.), byliny
z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae L.), chrzan pospolity (Armoracia rusticana),
szczaw polny (Rumex acetosella L.) itp. Wzdłuż cieku przepływającego wzdłuż
północno-zachodniej granicy działki stwierdzono obecność roślin związanych
z środowiskiem wodnym m.in. turzyc (Carex sp.). Na obszarze nie ma roślin
drzewiastych. Jedyne drzewo znajduje się przy cieku wodnym olsza czarna (Alnus
glutinosa). Towarzyszy mu krzew bzu czarnego (Sambucus nigra) (ryc. 6). Podobna
grupa roślin znajduje się na sąsiedniej działce blisko granicy terenu objętego zmiana
studium.

Ryc. 4. Roślinność działki nr 291 – widok w kierunku zachodnim (fot. M. Banasiewicz)
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Ryc. 5. Roślinność działki nr 291 – widok w kierunku południowym (fot. M. Banasiewicz)

Ryc. 6. Roślinność przy cieku wyznaczającym północno-zachodnią granicę działki nr 291
(fot. M. Banasiewicz)

W odległości około 800 m na zachód i ok. 2 km na wschód oraz ok. 1 km na
południe znajduje się rozległy kompleks leśny Puszczy Białej. Dominuje tu bór mieszany
świeży, bór świeży i las mieszany świeży. Środowisko Puszczy Białej należy do słabo
zmienionych i charakteryzuje się bogatą flora i fauną.
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7.7. Fauna
Teren opracowania zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie zabudowań. Nie
stanowi atrakcyjnego miejsca dla bytowania fauny. Obszar porośnięty jest roślinnością
trawiastą i nie zapewnia bogatego zaplecza pokarmowego ptakom. Jest to teren otwarty,
zatem potencjalne zwierzęta nie maja możliwości znalezienia na nim kryjówek. Podczas
prac terenowych nie stwierdzono obecności żadnych gatunków zwierząt na
przedmiotowym terenie. Ze względu na sąsiedztwo cieku wodnego możliwe jest jednak
występowanie fauny związanej z środowiskiem wilgotnym. Nie można również
wykluczyć obecności gatunków typowych dla terenów rolniczych. Najprawdopodobniej
w sezonie wegetacyjnym można zaobserwować zwiększoną liczbę owadów i ptaków.
Puszcza Biała stanowi siedlisko większych ssaków m.in.: jeleni, lisów, zajęcy,
łosi, dzików, borsuków oraz kun. Ponadto na terenie gminy występuje żmija
zygzakowata, jaszczurka zwinka i gniewosz plamisty. Przedmiotowy teren znajduje się
również w zasięgu obszaru Natura 2000 „Puszcza Biała”, której przedmiotem ochrony
jest szereg zinwentaryzowanych gatunków ptaków, spośród których część zajmuje
siedliska w granicach gminy Brańszczyk – głównie w rejonie Bugu i w kompleksach
leśnych.
7.8. Formy ochrony przyrody
Przedmiotowy teren znajduje się w granicach europejskiego systemu obszarów
chronionych Natura 2000 „Puszcza Biała” PLB140007. Obszar został wyznaczony
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r., w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz., 2313), powiększony
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 27 października 2008 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr
198, poz., 1226). Dla obszaru obowiązuje Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 31.03.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB140007 (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2014 r. poz. 3828, ze zm.
Obszar zajmuje powierzchnię 83780 ha w pięciu powiatach województwa
mazowieckiego (ryc. 7). Są to głównie tereny leśne z dominującym drzewostanem
sosnowym rosnącym na ubogich utworach glebowych. Tereny nieleśne funkcjonalnie
związane są z dolinami niewielkich rzek. Zajmują je obecnie łąki, role i zabudowa
wiejska. Część terenu zajmują łąki użytkowane w sposób kośny lub kośno-pastwiskowy.
W niektórych rejonach na skutek zaprzestania wykaszania łąki przekształciły się m.in.
w ziołorośle. Tereny otwarte charakteryzują się strukturą mozaikową, co ma duże
z znaczenie z punktu widzenia potrzeb ochrony obszaru.
Obszar specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Biała” jest terenem chroniącym
rzadkie i zagrożone w skali europejskiej gatunki ptaków, które znajdują tu optymalne
siedliska bytowania, rozrodu i żerowania. Stwierdzono tu występowanie 20 lęgowych
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gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Wśród 11 gatunków uznanych za
przedmiot ochrony 9 umieszczonych jest w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej. Gatunkami
leśnymi będącymi przedmiotem ochrony są: bocian czarny, kobuz, lelek, dzięcioł czarny.
Do gatunków łąkowych zalicza się derkacza, a piaszczyste pola i ugory są zajmowane
przez świergotka polnego i lerka.

obszar obj ęty zmianą studium

Ryc. 7. Położenie obszaru Natura 2000 Puszcza Biała PLB 140007 na tle podziału administracyjnego
kraju (Plan Zadań Ochronnych Natura 2000)

7.9. Korytarze ekologiczne
Obszar zmiany studium zlokalizowany jest poza korytarzami ekologicznymi.
Potencjalny korytarz biegnący wzdłuż rowu melioracyjnego, którego koryto wyznacza
północnozachodnią granicę przedmiotowego terenu, uległ degradacji.
8. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody
Wśród głównych zagrożenia środowiska przyrodniczego, występujących na
terenie opracowania i w jego otoczeniu, należy wymienić:
− nieuregulowaną gospodarkę wodno-ściekową – brak kanalizacji;
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− niezadowalający, zwłaszcza w okresie zimowym stan jakości powietrza
(stosowanie pieców węglowych oraz transport; na jakość powietrza mają
również wpływ zanieczyszczenia napływające spoza obszaru analizy, a nawet
gminy).
W planie zadań ochronnych Natura 2000 dla „Puszczy Białej” obejmującej teren
opracowania wymienia się istniejące zagrożenia związane z ochroną ptaków. Wśród nich
można wyszczególnić takie, które pośrednio lub bezpośrednie są związane z terenem
zmiany studium:
− zanik wypasu i terenów z niską roślinnością typu murawy,
− drapieżnictwo ze strony dzikich i domowych zwierząt (kuny, lisy, psy,
koty),
− ubytek terenów rolnych na skutek zabudowy.
9. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływanie bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele
i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
a także na środowisko
O znaczącym oddziaływaniu na środowisko można mówić w sytuacji naruszenia
określonych prawem standardów jakości środowiska (powietrza, wód powierzchniowych,
gleb, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego itp.). Na obszarze zmiany studium
nie planuje się lokalizacji przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu na środowisko,
niemniej jednak przeanalizowano szczegółowo wpływ ustaleń dokumentu na
poszczególne komponenty środowiska. Zgodnie z art. 51. ust. 2. ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j. ze zm.) w prognozie przeanalizowano wpływ ustaleń
studium na zdrowie ludzi oraz poszczególne komponenty środowiska t.j.: rośliny,
zwierzęta, bioróżnorodność, obszary chronione (w tym obszar Natura 2000), walory
krajobrazowe, powierzchnie ziemi, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze,
klimat, zasoby naturalne oraz zabytki i dobra materialne.
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Tab. 2 Przewidywane oddziaływanie realizacji zapisów zmiany studium na poszczególne elementy
środowiska

Ponadlokalne

Lokalne

Chwilowe

Przestrzeń

Stałe

Długoterminowe

Średnioterminowe

Krótkoterminowe

Czas
Skumulowane

Wtórne

Elementy
środowiska

Pośrednie

Rodzaje
oddziaływań

Bezpośrednie

Rodzaj

Zdrowie ludzi
Rośliny
Zwierzęta
Różnorodność biologiczna
Obszar Natura 2000
Woda
Powierzchnia ziemi
Krajobraz
Powietrze
Klimat
Zasoby naturalne
Zabytki i dobra materialne
potencjalne oddziaływanie negatywne

brak oddziaływania

9.1. Oddziaływanie na ludzi
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 t.j. ze zm.) znaczące oddziaływanie na środowisko oznacza
także znaczące oddziaływanie na zdrowie ludzi. O znaczącym oddziaływaniu na
środowisko (zdrowie ludzi) można mówić w sytuacji, gdy przekraczane są standardy
emisyjne oraz dopuszczalne normy hałasu. Nie przewiduje się w tym zakresie
przekroczenia dopuszczalnych norm i negatywnego oddziaływania na ludzi.
Bezpośredni, ale krótkoterminowy lub chwilowy charakter może mieć uciążliwość
akustyczna związana z fazą budowy obiektów na przedmiotowym terenie lub dostawą
i odbiorem potrzebnych do ich późniejszego funkcjonowania towarów. Będzie to
oddziaływanie o znaczeniu lokalnym. Może ono być skumulowane ze wzrostem ruchu na
istniejących drogach przebiegających w sąsiedztwie działki. Projekt zmiany studium
wprowadza przeznaczenie pod teren zabudowy usługowej związanej z piekarnictwem,
stanowiące kontynuację funkcji zlokalizowanej na sąsiedniej działce. Tego typu rodzaj
zabudowy i związane z nim użytkowanie obiektów nie wpływa negatywnie na zdrowie
ludzi.
Zagrożenie hałasem w rejonie terenu opracowania jest niewielkie. Trasy o dużym
ruchu samochodowym oraz linie kolejowe są oddalone od obszaru o minimum 2 km.
W sąsiedztwie opracowania znajdują się tylko drogi gminne o małym natężeniu ruchu.
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Przez przedmiotowy teren ani w jego sąsiedztwie nie przebiegają linie
energetyczne średniego i wysokiego napięcia. W studium nie przewiduje się budowy
nowych urządzeń energetycznych mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi.
9.2. Oddziaływanie na rośliny
W miejscu powstawania nowych obiektów na terenie dotychczas
niezabudowanym nastąpi lokalne, bezpośrednie i długoterminowe zubożenie lub
zlikwidowanie istniejącej roślinności. Zmniejszeniu ulegnie powierzchnia biologicznie
czynna. Na obszarze opracowania nie zinwentaryzowano cennych zbiorowisk roślinnych
ani gatunków objętych ochrona prawną. Miejscem występowania większej ilości
gatunków jest strefa sąsiadująca bezpośrednio z rowem melioracyjnym. Pozostały obszar
jest dość ubogi pod względem florystycznym.
9.3. Oddziaływanie na zwierzęta
Ustalenia zmiany studium nie powinny stworzyć bezpośredniego zagrożenia dla
fauny analizowanego terenu, aczkolwiek wprowadzenie nowych obszarów zabudowy
zmienia dotychczasowe funkcjonowanie potencjalnie występujących tam gatunków
zwierząt, przekształcając ich siedliska i zmuszając do migracji. Będzie to oddziaływanie
bezpośrednie, długoterminowe, o charakterze lokalnym. Ponadto istnieje ryzyko
wystąpienia oddziaływania skumulowanego z innymi terenami zabudowanymi. Hałas
może odstraszać potencjalnie bytujące tu zwierzęta. Nie przewiduje się jednak, by było to
oddziaływania znaczące, ponieważ nowy teren zabudowy usługowej zlokalizowany
będzie w sąsiedztwie istniejącej piekarni. Ponadto przedmiotowa działka nie stanowi
cennego siedliska dla fauny. Ustalenia projektowanego dokumentu nie zagrażają
występowaniu cennych gatunków zwierząt. Planowana zabudowa nie przewiduje również
przecięcia szlaków migracyjnych zwierząt.
Nie przewiduje się, aby przyjęte w studium rozwiązania miały znaczący
negatywny wpływ na faunę zarówno lokalną, jak i krajową.
9.4. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną
Realizacja ustaleń zmiany nr 1 studium spowoduje utratę istniejących siedlisk
w wyniku zabudowania terenu do tej pory niezainwestowanego. Zmiany te nie powinny
jednak wpłynąć na bioróżnorodność w rejonie opracowania. W otoczeniu działki znajdują
się obszary o bardzo podobnych uwarunkowaniach. Istnieją tam również zbiorowiska
trawiaste i rośliny łąkowe. Obszar opracowania nie stanowi cennego siedliska dla
zwierząt. Ze względu na skalę zmiany studium ubytki przyrodnicze będą miały znikome
znaczenie.
9.5. Oddziaływanie na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000
Teren opracowania znajduje się w zasięgu obszaru Natura 2000 „Puszcza Biała”
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PLB 140007.
Celem ochrony na obszarach Natura 2000 jest utrzymanie w przynajmniej
dotychczasowym stanie zachowania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
zwierząt.
W studium zamieszczono zapis chroniący obszary Natura 2000. Zabroniono
podejmowania działań mogących istotnie pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na
gatunki wchodzące w skład obszaru objętego siecią Natura 2000.
Przeznaczenie terenu opracowania pod rozwój zabudowy usługowej związanej
z piekarnictwem, nie jest sprzeczne z celami wyznaczonymi dla obszaru Natura 2000
„Puszcza Biała”. Roślinność na przedmiotowej działce nie stanowi atrakcyjnego siedliska
dla zwierząt ani bogatego żerowiska dla ptaków. Nie przewiduje się również aby usługi
związane z piekarnictwem wpłynęły negatywnie na komponenty środowiska
przylegających terenów. Przeznaczenie na ten cel obszaru opracowania stanowi
kontynuacje funkcji zlokalizowanej na sąsiedniej działce. Utrata żerowiska dla awifauny,
w tym przypadku będzie mało znacząca.
Przyjęte rozwiązania w niniejszej zmianie studium nie wpłyną znacząco
negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000. Nie powinny pogorszyć stanu siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz nie powinny wpłynąć
negatywnie na gatunki, dla ochrony których wyznaczono obszar. Realizacja ustaleń
studium nie wpłynie na integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi
obszarami.
9.6.

Oddziaływanie na wodę

Wzdłuż północno-zachodniej granicy terenu opracowania przepływa ciek – rów
melioracyjny. W studium zastosowano rozwiązania nie powodujące niszczenia ani
pogarszania warunków funkcjonowania rowu.
Obszar opracowania położony jest w zasięgu GZWP „Subniecka warszawska –
część centralna” w strefie OWO. W sąsiedztwie przedmiotowej działki znajduje się ujęcie
wody. Zlokalizowane jest ono przy szkole na gruntach wsi Nowa Wieś. Wody
z wymienionego GZWP stanowią zaopatrzenie dla części gminy Brańszczyk. Dlatego też
w studium zastosowano odpowiednie zapisy chroniące zbiornik przed
zanieczyszczeniem. Ustalenie zmiany studium nie powinny przyczynić się do
pogorszenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych, przy dostosowaniu
rozwiązań technicznych zgodnie z zaleceniami studium i przepisami odrębnymi.
9.7. Oddziaływanie na powietrze
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w rejonie opracowania jest emisja
antropogeniczna, związana przede wszystkim ze stosowanie indywidualnych pieców
węglowych i transportem. Dodatkowym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza poza
gminą Brańszczyk, ale istotnym w granicach województwa, jest przemysł.
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W fazie wznoszenia nowych obiektów budowlanych na przedmiotowej działce
nastąpi czasowe oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, związane z pracą urządzeń
budowlanych oraz transportem materiałów na plac budowy. Może nastąpić pogorszenie
warunków akustycznych i zanieczyszczenie pyłowe powietrza, jednak nie przewiduje się,
aby było to znaczące oddziaływanie. Prawdopodobnie po zakończeniu inwestycji
uciążliwości te ustąpią. Będzie to, więc oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe.
Ustalenia studium mogą przyczynić się również do zwiększenia zapylenia na
skutek wzmożonego ruchu samochodów przy piekarni w czasie jej funkcjonowania
i stosowania opału w postaci węgla. Ewentualne oddziaływanie w tym zakresie będzie
miało charakter długoterminowy, bezpośredni i lokalny. Może wystąpić także
oddziaływanie skumulowane z innymi źródłami zanieczyszczeń powietrza (indywidualne
systemy grzewcze opalane węglem). Ze względu na skalę opracowania nie przewiduje się
znaczącego wpływu realizacji ustaleń studium na powietrze.
9.8. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Do niekorzystnych przekształceń terenu, związanych z realizacją ustaleń zmiany
studium dochodzić będzie przede wszystkim podczas prowadzenia wszelkich prac
budowlanych. Przeznaczenie terenu na cele rozwoju zabudowy usługowej związanej
z piekarnictwem będzie skutkowało trwałym zniszczeniem pokrywy glebowej.
Przekształcenie profilu glebowego będzie miało miejsce wszędzie tam gdzie prowadzone
będą prace budowlane (wykopy pod fundamenty nowych budynków, budowa dróg).
Wystąpią zatem oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe i stałe o charakterze
lokalnym na skutek zajmowania gruntów pod zabudowę oraz chwilowe, związane
z etapem prowadzenia prac budowlanych (czasowe deformacje terenu, wykopy itp.).
Przeznaczenie terenu pod funkcje określone w zmianie studium nie wiąże się
z zanieczyszczeniem gleby lub ziemi pod warunkiem prawidłowej gospodarki odpadami
i ściekami. Działania podjęte na terenie gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
i gospodarki odpadami są w tym względzie prawidłowe w stosunku do istniejących
uwarunkowań. Ewentualne zagrożenia związane są ze zjawiskami i incydentami, których
wystąpienia nie można przewidzieć tj.; awarie oraz katastrofy skutkujące wyciekiem
substancji zanieczyszczających i ich przedostawaniem się do gleby.
W obszarze zmiany studium nie występują obszary szczególnego zagrożenia
powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Nie występują tu również obszary
wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji.
Nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi.
9.9. Oddziaływanie na krajobraz
W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium na obszarze objętym opracowaniem
krajobraz będzie uleganie przekształceniu. Będzie to oddziaływanie długoterminowe,
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bezpośrednie o charakterze lokalnym. Wyznaczony teren zabudowy usługowej będzie
stanowił kontynuację funkcji na sąsiedniej działce. Nie przewiduje się zatem
przekształceń o charakterze znaczącym.
9.10.

Oddziaływanie na klimat

Ze względu na skalę opracowania nie przewiduje się wpływu ustaleń zmiany
studium na klimat.
9.11.

Oddziaływanie na zasoby naturalne

Projekt zmiany studium w sposób prawidłowy wykorzystuje zasoby środowiska
przyrodniczego. Pod zabudowę usługową związaną z piekarnictwem zostaje
przeznaczony teren rolniczy z glebami o niskiej bonitacji. Obsza został już
przekształcony przez człowieka. Nie występują tu cenne zbiorowiska roślinne ani
znaczące siedliska zwierząt. Cenniejszy fragment działki zlokalizowany wzdłuż rowu
melioracyjnego będzie wykluczony spod zabudowy na etapie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
9.12.

Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne

Na obszarze zmiany studium nie występują obiekty i obszary
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

ochrony

10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu
W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko
w studium wprowadzono następujące ustalenia:
w zakresie ochrony zdrowia ludzi:
- Na obszarze usług związanych z piekarnictwem - nie dopuszcza się
lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii zgodnie z przepisami odrębnymi.
- Należy dążyć do modernizacji lokalnych kotłowni zastępując węgiel
paliwem gazowym, olejowym lub innymi ekologicznymi surowcami.
Zakłady produkcyjne będące emitentem zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych powinny podporządkować się przepisom Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
w zakresie ochrony obszaru Natura 2000 „Puszcza Biała” flory, fauny
i bioróżnorodności:
- W obszarze zmiany nr 1 studium wyznacza się następujące kierunki
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i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania trenów:
- powierzchnia biologicznie czynna – minimum 60% dla
wydzielonych działek budowlanych.
- Na obszarach objętych siecią Natura 2000 zabrania się podejmowania
działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć
negatywnie na gatunki wchodzące w skład obszaru objętego siecią Natura
2000.
w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych:
− Obszar objęty strefą wysokiej ochrony. Organizowanie gospodarki
ściekowej w sposób, który może spowodować przedostawanie się ścieków
w grunt, powinno się poprzedzić badaniami geologicznymi z oceną wpływu
na wody podziemne.
− (…) konieczny jest sukcesywny rozwój istniejącej sieci kanalizacyjnej.
w zakresie ochrony powietrza:
− Należy dążyć do modernizacji lokalnych kotłowni zastępując węgiel
paliwem gazowym, olejowym lub innymi ekologicznymi surowcami.
Zakłady produkcyjne będące emitentem zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych powinny podporządkować się przepisom Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
w zakresie ochrony krajobrazu:
- W obszarze zmiany nr 1 studium wyznacza się następujące kierunki
i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania trenów:
− dachy o kącie nachylenia połaci dachowych od 12 do 45°.
W obszarze zmiany nr 1 studium nie dopuszczono lokalizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.
11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie waz z uzasadnieniem ich wyboru
Przeznaczenie obszaru analizy pod funkcje wskazane w 1 zmianie studium nie są
sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie przewiduje się również znaczącego
negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Zaproponowane rozwiązanie
umożliwia rozwój gospodarczy w miejscowości Białebłoto-Kobyla z poszanowaniem
zasad funkcjonowania przyrody. Usługi związane z piekarnictwem będą zlokalizowane
w sąsiedztwie istniejącej piekarni. Nie zaburzy to zatem ładu przestrzennego i nie
wpłynie na walory krajobrazowe rejonu.
Rozwiązaniem alternatywnym wydaje się być pozostawienie terenu w obecnej
formie. Byłoby to jednak działanie sprzeczne z interesami mieszkańców i hamujące
rozwój gminy. Dlatego też w prognozie nie wskazuje się rozwiązań alternatywnych.
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Podstawowe problemy z zakresu ochrony środowiska zostały w projekcie zmiany
studium rozwiązane w sposób prawidłowy. Projekt studium uwzględnia wariant
najkorzystniejszy pod względem społecznym, ekonomicznym oraz ekologicznym.
12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Przedmiotem oceny zawartej prognozie są ustalenia 1 zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk na
działce nr 291 w miejscowości Białebłoto-Kobyla.
Prezentowane opracowanie, w myśl art. 46 oraz art. 51 ustawy z dnia
03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
stanowi integralną część procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko.
Zmiana studium na przedmiotowym terenie ma na celu umożliwienie rozszerzenia
prowadzonej na sąsiedniej działce działalności gospodarczej związanej z działalnością
piekarni.
Celem prognozy sporządzonej do niniejszej zmiany studium jest identyfikacja
prawdopodobnych oddziaływań na środowisko ustaleń zmiany studium, określenie
rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących negatywne
oddziaływania na środowisko oraz w miarę potrzeb przedstawienie rozwiązań
alternatywnych
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w północnej części gminy Brańszczyk
w miejscowości Białebłoto-Kobyla. Obejmuje powierzchnię ok. 0,97 ha. Sąsiaduje od
południa z terenem istniejącej piekarni, a od pozostałych stron z obszarami rolniczymi.
W bliskiej odległości od przedmiotowej działki zlokalizowane są również zabudowania
o charakterze zabudowy wiejskiej mieszkaniowej i działalności nierolniczej. Północnozachodnią granicę działki wyznacza rów melioracyjny, natomiast wschodnią działka
ewidencyjna, która jest drogą nieutwardzona. Obszar porasta roślinność trawiasta, wzdłuż
rowu melioracyjnego znajdują się zbiorowiska roślin siedlisk wilgotnych. Teren
zlokalizowany jest w zasięgu strefy OWO od GZWP „Subniecka warszawska – część
centralna” oraz na obszarze Natura 2000 „Puszcza Białą”.
Na obszarze zmiany studium wprowadzono następujące wydzielenie kierunków
zagospodarowania oraz użytkowania terenów:
- główny kierunek – rozwój zabudowy usługowej związanej
z piekarnictwem;
- kierunki uzupełniające – obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, zieleń urządzona.
Zmiana nr 1 studium wynika z wniosku właściciela nieruchomości, zakres zmiany
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stanowi poszerzenie istniejącej już działalności gospodarczej, która jest akceptowana
przez społeczeństwo, w związku z czym nie powinna być sprzeczna z potrzebami
społeczeństwa.
W prognozie oceniono skutki wprowadzenia ustaleń 1 zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk dla
poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
Ustalenia na nowo wyznaczonym obszarze nie są sprzeczne z celami określonymi
dla obszarów Natura 2000. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na
zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze w tym: zwierzęta, rośliny, bioróżnorodność,
obszary chronione, powierzchnię ziemi, walory krajobrazowe jakość wód podziemnych
i powierzchniowych, jakość powietrza, klimat, zasoby naturalne oraz zabytki i dobra
materialne.
W studium wprowadzono prawidłowo zapisy chroniące środowisko.
Dostosowanie się do zakazów oraz nakazów zamieszczonych w dokumencie zapewni
prawidłowe funkcjonowanie środowiska.
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13. Akty prawne uwzględnione w opracowaniu
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2013 poz. 1479);
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 października 2008 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
(Dz. U. Nr 198, poz., 1226);
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 poz. 1348);
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania
jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2010 poz. 510);
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014, poz. 1482);
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 Nr 192 poz. 1883);
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 2000
(Dz. U. z 2013 poz. 1302),;
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji
dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz.U. z 2007 Nr 121 poz. 840);
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 marca 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 poz.1031);
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz.U. z 2012 poz.1109);
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 poz. 1800);
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 Nr 5 poz. 58);
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 poz.1409);
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14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 Nr 165 poz.
1359);
15. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r., w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz., 2313);
16. Uchwałą Nr XIII.67.205 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk w miejscowości BiałebłotoKobyla;
17. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
18. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446. t.j. ze zm.),
19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1232 t.j. ze zm.);
20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j. ze zm.);
21. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 j.t. ze zm.),
22. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 909 t.j ze zm.);
23. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 t.j. ze zm.);
24. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2001 r. nr
110, poz. 1190);
25. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 tj. ze zm.);
26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 t.j.
ze zm.);
28. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621 t.j. ze
zm.);
29. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 t.j. ze zm.),
30. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
31.03.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Puszcza Biała PLB140007 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r. poz. 3828,
ze zm.).
14. Materiały źródłowe
1. Informatyczny System Osłony Kraju – ISOK, mapy zagrożenia powodziowego i mapy
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2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
3. Kondracki J., 2014: Geografia regionalna Polski, PWN SA, Warszawa;
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4. Lorenc H., 2005: Atlas klimatu Polski, IMGW Warszawa 2005;
5. Matuszkiewicz J. M., 2008: Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN,
Warszawa;
6. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzania projektu zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk
w miejscowości Białebłoto-Kobyla, EXPANSE, Łódź 2015;
7. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brańszczyk 2015;
8. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 2011;
9. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;
10. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016;
11. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk, Biuro Rozwoju w Łodzi, Łódź
2002;
12. Program ochrony środowiska dla gminy Brańszczyk na lata 2009–2016;
13. Program ochrony środowiska dla powiatu wyszkowskiego na lata 2013–2016
z perspektywą do 2020 roku;
14. Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011–2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku;
15. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk;
16. Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2014,
WIOŚ Warszawa 2015.
17. Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2013 roku, WIOŚ Warszawa 2014;
18. Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2014 roku, WIOŚ Warszawa 2015;
19. Strategia Rozwoju gminy Brańszczyk na lata 2015–2020;
20. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020;
21. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Wyszkowskiego;
22. System Osłony Przeciwosuwiskowej – SOPO, PIG http://geoportal.pgi.gov.pl (odczyt
z dnia 01.12.205)
23. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017
z uwzględnieniem lat 2018 – 202;
24. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017
z uwzględnieniem lat 2018 – 2023.
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